
 
 ČESKÁ BASKETBALOVÁ FEDERACE 

OBLAST KARLOVY VARY 
Dr. D. Bechera 18, 360 01 Karlovy Vary 

 

 

Zápis z jednání výboru ČBF – Oblast Karlovy Vary 
 

 

Datum: 9.10.2022 

Místo:  Karlovy Vary 

Přítomni: Roman Maleček (předseda, hospodář), Lukáš Šnobl (místopředseda, sekretář, STK), Tomáš 

Langhammer (člen) 

Omluveni:  

Hosté:  Mgr. Ingrid Mentlík Ašenbrenerová (ABRKK) 

 

Program: 
 

1. Dne 14.9. proběhl tradiční předsezónní seminář rozhodčích naší oblasti, který uspořádala 

předsedkyně ABRKK Ašenbrenerová. Seminář vedl Jan Baloun, zúčastnilo se 31 rozhodčích, 3 se 

omluvili. Vše proběhlo ke spokojenosti všech, zároveň byl vybrán vklad do sezóny od všech 

rozhodčích (tyto peníze předány hospodáři Malečkovi včetně vyúčtování za pořádání semináře). 

2. Výbor schválil návrh na zvýšení odměn pro rozhodčí v závislosti na ČBF a ostatní oblasti, 

konkrétní částky dostali na vědomí všichni rozhodčí i kluby; 

3. Hospodář Maleček uhradil roční poplatky za webhosting a doménu kvbasket.cz; 

4. Stav účtu k 9.10.2022: 214.853,16,- Kč 

5. Na krajský úřad bylo odevzdáno vyúčtování za grant na přípravu na ODM v Olomouci, vše 

v pořádku schváleno; 

6. Šnobl má u sebe obě sady krajských dresů, které budou využívány pro účely turnajů krajských 

výběrů či olympiád; 

7. Všechny soutěže se rozbíhají, žádné družstvo se před sezónou neodhlásilo, zatím vše bez problémů 

včetně obsazování rozhodčích 

8. Šnobl se zúčastnil zoom meetingu STK, kde se probíraly zásadní předsezónní záležitosti; 

9. Výbor do odvolání schválil zrušení pokut za chybějící rozhodčí, vzhledem k dostatečnému počtu, 

pokud se situace změní a byl by nedostatek, opět se přistoupí k sankcím; 

10. Elektronické zápisy – vyskytly se technické chyby, Šnobl se spojí s administrátory a pokusí se 

vyřešit, aby je mohli dále v naší oblasti testovat. 

11. V úterý 1.11. se uskuteční v Karlových Varech trenérský seminář, povede ho Milan Horák a 

Stanislav Marian, téma bude zaměřeno na mládežnický basketbal; 

12. I v této sezóně bude pokračovat placený mentoring rozhodčích, bude ale jen na vybraných turnajích 

minižactva a pouze u vybraných začínajících rozhodčích; 

13. Šnobl dostal od výboru za úkol oslovit vedení oblasti Západní Čechy ohledně spolupráce 

oblastního metodika a také ohledně projektů talentovaných dívek pro LOH 2028; 

14. Výbor schválil do pozic trenérů Regionálních výběrů U 14 Lukáše Šnobla (pro kluky), Karolínu 

Malečkovou (pro dívky) – tato dvojice už byla schválena i komisí mládeže ČBF. 

 

            Zapsal: Lukáš Šnobl 


